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REGULAMIN KONKURSU 
„Szafa marzeń” 

 
 

§ 1 
Postanowienia Ogólne 

 
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez firmę 

STALPOL SAFES SP. Z O.O. z siedzibą w Białych Błotach, 86-005 Białe Błota, przy ul. Szubińskiej 
101 D, („Organizator"), wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000496617 

2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne oraz może odbywać się wyłącznie na zasadach 
określonych w Regulaminie. 

3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator 
4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski.  

 
 

§ 2 
Uczestnicy Konkursu 

 
1.  W Konkursie może brać udział osoba, która (dalej również „Uczestnik”): 

a) skończyła 18 lat, 
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
c) zakupiła szafę na broń firmy STALPOL z dowolnej kolekcji w okresie od dnia 01.02 do dnia 

31.05. 2020 roku,  
d) ma miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej, 
e) uczestniczy w Konkursie w charakterze konsumenta w rozumieniu przepisu art. 22[1] 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19 z 
późn. zm.) (dalej zwanej „Kodeksem cywilnym”), 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz jego krewni lub powinowaci, 
w tym ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, a także osoby pozostające z tymi 
pracownikami w stosunku przysposobienia a także osoby pozostające w związkach 
partnerskich. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz usunięcia Uczestników biorących udział 
w Konkursie, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem. 

4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. 
5. Organizator zachęca jednocześnie Uczestników konkursu do rozpowszechniania informacji o 

Konkursie oraz polubienia Profilu STALPOL na Facebook-u. 
 
 

§ 3 
Zasady Konkursu 

 
1. Konkurs rozpocznie się dnia 01.02.2020 roku i będzie trwał do dnia 31.05.2020 roku.  
2. Warunkiem koniecznym  przystąpienia do konkursu jest zakup szafy na broń firmy STALPOL  z 

dowolnej kolekcji oraz za dowolną kwotę w okresie od 01.02 do 31.05.2020 roku. 
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać emaila z propozycją nazwy nowej serii szaf na 

broń wraz ze swoimi danymi osobowymi na adres email info@stalpol.pl, zatytułowany 
„Konkurs”. 

4. Poprzez przystąpienie do Konkursu, jego Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z 
Regulaminem i akceptuje jego treść. 

5. Nagrodę otrzyma osoba, która wymyśli nazwę na nowa serię szaf na broń oraz uargumentuje w 
sposób kreatywny swoją propozycję.  

6. O wygranej Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony w dniu ogłoszenia wyniku 
Konkursu.  
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§ 4 
Zasady wyłaniania zwycięzców 

 
1. Wybór zwycięzców nastąpi przez powołanie w tym celu jury Konkursu. Ocena Jury ma charakter 

obiektywny. 
2. Jury po zakończeniu czasu przeznaczonego na konkurs wyłoni Zwycięzcę i przedstawi decyzje 

Uczestnikom konkursu.  
3. Informacja o wybraniu Zwycięzcy Konkursu zostanie opublikowana na Profilu STALPOL oraz na 

stronie internetowej www.sejfy-stalpol.pl w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia 
Konkursu. 

4. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 
 

§ 5 
Nagroda 

 
1. Nagrodą w konkursie jest voucher na 7- dniowy pobyt w apartamencie w Alicante w Hiszpanii dla 

dwóch osób.  
2. Voucher zawiera opłacone 7- dniowe zakwaterowanie dla max. 4 osób. 
3. Voucher należy wykorzystać w dogodnym dla siebie terminie (termin do ustalenia- w zależności od 

wolnych miejsc) nie później niż do końca 2020 roku.  
4. Wydatki związane z transportem oraz wyżywieniem Zwycięzca ponosi samodzielnie. 
5. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną. 

 
§ 6 

Reklamacje 
 

1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem, a w szczególności o nieotrzymaniu 
Nagrody Uczestnik powinien poinformować Organizatora. 

2. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z realizacją Konkursu na adres STALPOL 
SAFES SP. Z O.O. z siedzibą w Białych Błotach, 86-005 Białe Błota, przy ul. Szubińskiej 101 D,  
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich 
otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego 
Regulaminu. Od decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres 
podany w reklamacji. 

3. Przedmiotem ani podstawą reklamacji nie może być ocena, podjętej przez Komisję decyzji, co do 
wyboru zwycięzcy Konkursu. 

 
§ 7 

Dane osobowe 
1. Dane osobowe Uczestników biorących udział w Konkursie przetwarzane będą na podstawie zgody 

Uczestnika, w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej 
jako „RODO”. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane będą przetwarzane także 
w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z Konkursem, co stanowi prawnie uzasadniony 
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

2. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom: pracownikom 
Administratora upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, bankom, jak również 
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: spółkom powiązanym, 
dostawcom usług IT, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom 
prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym 
stosunku zlecenia.  

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu oraz przechowywania 
związanych z nim dokumentów rozliczeniowych.  

4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  
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§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest Profilu Stalpol oraz na stronie internetowej w karcie produktu 

„Konkurs”. 
2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w 

Regulaminie. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie lub podanie przez Uczestnika 

niewłaściwego adresu do doręczeń, telefonu kontaktowego, lub innych danych uniemożliwiających 
lub opóźniających przyznanie przez Organizatora Nagrody. 

5. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków określonych w niniejszym 
Regulaminie Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika  z udziału w Konkursie. 

6. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. 
7. Wypowiedzi umieszczane przez Uczestników w ramach Konkursu nie mogą zawierać treści 

obraźliwych lub oszczerczych względem kogokolwiek. Zabrania się również umieszczania treści 
wulgarnych, przez co rozumie się: niewyszukane słownictwo, pornografię, przemoc i treści 
drastyczne. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia Uczestników. 

8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i 
inne przepisy prawa. 

9. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

 

 


